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AMBICJA 

Jesteś do tego urodzony 

Czy myślisz o sobie, że w naturalny sposób osiągasz cele? Jeśli nie, 

to powinieneś, bo jesteś… stworzony do osiągania celów. 

W chwili gdy pierwszy oddech życia wypełnił Twoje płuca, wyruszyłeś 

w drogę, aby osiągnąć cele. Jesteś zaprogramowany na poprawę jakości 

swojego życia. Każde z Twoich pierwszych osiągnięć przynosiło ogromną 

satysfakcję, a także wielką dumę i radość. 

Twoim pierwszym celem było zdobycie czegoś do jedzenia — widziałeś 

kiedyś kogoś bardziej zadowolonego niż dziecko, które właśnie zostało 

nakarmione? Albo gdzie widziałeś większą dumę i radość niż na twarzy 

świeżo upieczonej matki karmiącej swoje dziecko? 

A co z innymi pierwszymi celami — raczkowaniem, mówieniem czy 

chodzeniem? Pomyśl o satysfakcji, dumie i radości, która pojawiła się wraz 

z pierwszym słowem lub pierwszym krokiem. Satysfakcja z pierwszego 

słowa lub kroku szybko się wyczerpuje i pojawia się niezadowolenie. Pra-

gniesz bowiem łączyć ze sobą słowa, kroki. Stały się one celami i w miarę 

ich realizacji następowała większa satysfakcja, duma i radość, ale także 

uczucie niezadowolenia. Chciałeś osiągnąć więcej, realizować poważniej-

sze zadania. 
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Naturalnie chcesz doświadczać życia, i to w całej jego obfitości. Nie 

tylko powinieneś, ale możesz mieć wszystko, czego pragniesz, jeśli ponow-

nie rozbudzisz tego wczesnego ducha, który sprawił, że dążyłeś do osią-

gnięcia swoich pierwszych celów. 

Niestety zbyt wielu z nas zostało poinformowanych na wczesnym eta-

pie życia, że powinniśmy być zadowoleni z tego, co mamy. Cele i ich zna-

czenie zostały utracone. 

Nigdy nie powinieneś być zadowolony. Szczęśliwy, ale nie zadowo-

lony. Niezadowolenie jest stanem twórczym. Wyciągnęło ludzkość z jaskini 

i przeniosło do budynków mieszkalnych. Dało im koło, faks i ogrzewanie. 

Niezadowolenie dało Tobie i mnie styl życia, którego zazdrości świat. 

Poczuj zdrowe niezadowolenie ze swojego życia. Wyznacz nowe cele — 

duże, ekscytujące cele. Następnie przystąp do ich realizacji z tym samym 

entuzjazmem, który znałeś i wykorzystywałeś jako dziecko. 

To się nazywa życie. Wszystko inne umiera. 

Wielkie rezultaty wymagają wielkich ambicji. 

Mierz wysoko. Zachowuj się honorowo. Przygotuj się na to, 

że czasem będziesz sam i przytrafią Ci się porażki. Wytrwaj! 

Świat potrzebuje wszystkiego, co możesz dać. 

Należy dążyć, szukać, znajdować i nie poddawać się. 

—  A L F R E D  LO R D  T E NN YS O N 
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CELE 

Istota życia 

Czy czasami wydaje Ci się, że życie jest mało ciekawe, a może 

nudne? Życie może być ekscytującą przygodą, ale to Ty musisz 

odkryć potencjał przygody. 

Chris Rasmussen i jej mąż, Stan, są moimi przyjaciółmi. Chris przesłała mi 

opublikowany w „Deseret News” artykuł o zmarłym Johnie Goddardzie. 

Wątpię, czy Goddard przeżył w swoim życiu nudną lub nieciekawą 

chwilę. W wieku 15 lat wymienił 127 ambitnych celów, które wytrwale 

realizował. Wśród tych wyzwań były m.in.: eksploracja Nilu, największej 

rzeki świata, i Konga, drugiej co do wielkości, zdobycie Mount Everestu 

i Matterhornu w szalejącej zamieci, przebiegnięcie mili w 5 minut; zagra-

nie Claire de Lune na fortepianie. Wszystkie zrealizował. 

W czasie gdy pracowałem nad tą audycją, John Goddard miał już za 

sobą 108 spośród pierwotnych wyzwań. Nowym celem, którego nie było 

na tamtej liście, był lot bombowcem B-1, najbardziej zaawansowanym 

samolotem amerykańskich sił powietrznych. Może on latać z prędkością 

naddźwiękową niezauważony przez radary. Goddard odbył lot 3 listo-

pada 1989 roku w Abilene w Teksasie, uzyskawszy zgodę od sekretarza 
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sił powietrznych. Latał już 47 różnymi typami samolotów, w tym F-4 Phan-

tom, myśliwcami F-11 i F-106 Delta Dart. 

John Goddard wspiął się na 12 najwyższych gór świata, przeprowadził 

14 dużych ekspedycji w odległe rejony, przemierzył 15 najbardziej niebez-

piecznych rzek świata, odwiedził 120 krajów i zbadał 260 prymitywnych 

plemion. 

Wyznaczanie celów jest istotą życia. Czyń to nie dla zewnętrznej 

pochwały, lecz dla wewnętrznej nagrody. Dzięki temu staniesz się lepszym 

człowiekiem, rodzicem i specjalistą. Ważne jest, aby stale się rozwijać. 

Istoty ludzkie muszą działać. I stworzą cele, jeśli nie mogą ich znaleźć. 

Ten, kto zwraca uwagę na swoje duże „ja”,  

staje się wielkim człowiekiem, a ten, kto zwraca uwagę  

na swoje mniejsze „ja”, staje się małym człowiekiem. 

Okresy spokoju rzadko prowadzą do twórczych osiągnięć. 

Człowiekiem musi coś poruszyć. 

Poleć książkęKup książkę

https://onepress.pl/rf/szrozo
https://onepress.pl/rt/szrozo


 CELE 23 

 

Karta celu 

W ciągu ostatnich 20 – 25 lat rozdałem kilkaset tysięcy kart z celami. 

Ilekroć przemawiam na zjeździe lub seminarium, zawsze umiesz-

czam kartę celu na każdym siedzeniu. Przekazujemy je firmom lub 

menedżerom w korporacjach, aby rozdawali je pracownikom. 

Zawsze ciekawa jest reakcja osób otrzymujących karty. Często ktoś pod-

nosi kartę, spojrzy na nią, uśmiechnie się, po czym ją odkłada. Wygląda 

to tak, jakby ta osoba myślała: „Czyż nie jest to urocze?”. Inni szybko ją 

podnoszą i proszą o więcej. 

Jest to tylko karta w plastikowej okładce z wydrukowanym pozy-

tywnym stwierdzeniem na jednej stronie i wolnym miejscem, w którym 

dana osoba może napisać swój cel, na odwrocie. Zalecamy, aby nosić 

kartę w torebce lub kieszeni. Ilekroć dotykasz karty, zaczynasz myśleć 

o swoim celu. 

Spróbuj. Cokolwiek napiszesz na kartce, ostatecznie otrzymasz — 

JEŻELI będziesz nosić kartę i ją czytać. 

Badania wskazują, że tylko 13 procent z nas ma jasno określone cele. 

Dokładnie 87 procent nie ma wyraźnie określonego kierunku w życiu. 

Tylko 3 procent spisało swój cel. Ale te 3 procent cieszy się najwyższymi 

dochodami. Są to osoby, które prowadzą ekscytujące, spełnione życie. 

Zacząłem nosić w kieszeni kartkę z wypisanym celem ponownie 

w 1961 roku. Stwierdziłem, że działa to jak czysta magia. Pomysł z kartą 

celów może być uroczy, ale jest też niezwykle skuteczny. 
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Czego tak naprawdę pragniesz? Wiesz? Jeśli tak, to zapisz to na kartce 

i noś ze sobą. Rezultaty zadziwią Cię i zachwycą. 

Jeśli ktoś podąża pewnie w kierunku swoich marzeń i stara się żyć tak, 

jak to sobie wyobraził, spotka go niespodziewany sukces. 

—  H E N R Y D A V I D  TH O R E A U  

Ćwicz się, na miłość boską, w małych rzeczach,  

a potem przejdź do większych. 
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Zacznij już teraz 

Kilka lat temu młody, ale znakomity sprzedawca dał mi nagranie 

przemówienia, które pewien pastor z Minneapolis wygłosił na kon-

wencji sprzedawców w Stanach Zjednoczonych. W swoim prze-

mówieniu powiedział coś, czego chyba nigdy nie zapomnę. 

Pastor ów powiedział, że najsmutniejszą rzeczą, którą obserwuje, udzie-

lając pogrzebu, nie jest śmierć ciała, lecz śmierć wszystkich marzeń. 

Tą wypowiedzią trafił w sedno. Pomyśl o pochówkach milionów ludzi. 

Nie osiągnęli celów. 

To był dom, który planowali zbudować i nie zbudowali, lub biznes, 

który chcieli otworzyć, samochód, o którym marzyli, podróż, którą zamie-

rzali odbyć. 

Kim chcesz być, co robić lub mieć? Podejmij teraz decyzję, że to osią-

gniesz. Absolutnie nie czekaj na kolejny dzień, aby zacząć pracować nad 

realizacją swojego celu. 

James Allen w swojej wspaniałej książeczce As a Man Thinketh napi-

sał: „Towarzyszące Ci okoliczności mogą być nieprzyjemne, ale nie pozo-

staną takie długo, jeśli tylko dostrzeżesz ideał i będziesz dążyć do jego 

osiągnięcia”. 

Nie czekaj, aż wszystkie okoliczności będą sprzyjające. Zacznij już 

teraz. Zacznij od sporządzenia jasno sprecyzowanego pisemnego oświad-

czenia o swoim celu. Zapisz swój cel na kartce, noś ją przy sobie i czytaj 

codziennie wiele razy. To może brzmieć dziecinnie, ale uwierz mi, że działa 

na każdego, kto to robi. 

Poleć książkęKup książkę

https://onepress.pl/rf/szrozo
https://onepress.pl/rt/szrozo


26 SZTUKA ROZWOJU OSOBISTEGO 
 

Ta jedna czynność jest tym, co oddziela biednych od bogatych, słabych 

od silnych, smutnych od szczęśliwych. 

Najbardziej spełniony człowiek to ten, który zawsze dąży do osiągnięcia 

sensownych celów. 

Ludzie posiadający cele odnoszą sukcesy, ponieważ wiedzą, 

dokąd zmierzają. Po prostu. 

Nasze cele mogą zostać osiągnięte tylko dzięki planowi, 

w który musimy żarliwie wierzyć i zgodnie z którym musimy 

energicznie działać. Nie ma innej drogi do sukcesu. 
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